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 Esgrima no Brasil e no mundo  

   
 Divulgação do Calendário ABE 2018  

   
 A Associação Brasileira de Esgrimistas (ABE) divulgou o calendário de competições 

das categorias de 6 a 13 anos, 14 a 17 anos e livre. Mais detalhes podem ser 
encontrados aqui. 

 

   
 

 

 

   
 

 
 

   
 Associados treinam e competem na Europa  

   
 Atletas associados das categorias cadete, juvenil e livre aproveitaram o mês de 

janeiro para realizar estágios de treinamento e participar de competições no 
continente europeu. Destaque para o floretista Henrique Marques, atleta olímpico 
que obteve a 47a colocação entre os 254 competidores no tradicional Challenge 
International de Paris, realizado na capital francesa no dia 19 de janeiro. Além dele, o 
também olímpico Alexandre Camargo, de apenas 18 anos, terminou a etapa do 
circuito mundial livre realizada em Heidenheimer, na Alemanha, na 63a

 colocação. A 
prova contou com 317 participantes. 

 

   

http://www.esgrimistas.com.br/torneios


   
 Alexandre Camargo, 63o em 

Heidenheimer, Alemanha 

 

Henrique Marques, 47o em Paris, 
França 

 

  

Fonte: Federação Internacional de Esgrima Fonte: Federação Internacional de Esgrima 

   
 

 Social  

   
 Apresentação de esgrima no CEU Paraisópolis  

   
 Associados Luana e Bruno Pekelman 

Nos dias 15, 17 e 24 de janeiro a ABE 
realizou apresentações de esgrima com 
os irmãos Luana, terceira colocada no 
ranking nacional livre de sabre, e Bruno 
Pekelman, bronze pan-americano até 17 
anos e atual 6o do ranking brasileiro da 
mesma arma, no Recreio das Férias no 
CEU Paraisópolis. Contamos com a 
colaboração da Life Quality Assessoria 
Esportiva e dos atletas Marcela Thais e 
Leandro Seini Ota. A esgrima foi 
apresentada para aproximadamente 150 
crianças, algumas das quais já faziam 
parte do projeto Mosqueteiros de 
Paraisópolis. 

 

 

Fonte: @brunoeluanapekelman, no Instagram 
 
Atletas e alunos após apresentação 

 

Fonte: Acervo ABE 
   

https://www.instagram.com/brunoeluanapekelman/?hl=pt-br


   

Contribua você também com o Projeto 
Mosqueteiros de Paraisópolis tocando 
no símbolo dos Mosqueteiros ao lado! 

 
 

 Apoiadores  

   
 

 

 

   
 

 Institucional  

   
 ABE contrária à candidatura de Machado a vice-presidência do COB  

   
  13 de janeiro: A ABE manifesta-se contra a candidatura de Ricardo Machado 

a vice-presidência do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e apresenta documentos 
ao órgão indicando má gestão de recursos da Lei Agnelo Piva e dos convênios 
com o Ministério do Esporte pela chapa Machado/Gerli durante seu mandato na 
Confederação Brasileira de Esgrima (CBE). Veja o ofício publicado pela ABE aqui. 
 16 de janeiro: CBE se manifesta em nota oficial apresentando 

esclarecimentos (acesse aqui o documento publicado pela entidade). No mesmo 
dia, a ABE inicia campanha pedindo transparência à Confederação. 
 18 de janeiro: CBE publica a nota oficial “Transparência”, com os projetos 

para a Lei Agnelo Piva e remuneração de colaboradores e dirigentes do 
organismo (encontre-os aqui). 
 20 de janeiro: Comissão dos Atletas inicia canal de comunicação entre os 

atletas e a CBE, além de publicar as respostas dadas pelo órgão aos 
questionamentos feitos. Os atletas que tiverem interesse em acessar as perguntas 
da Comissão e as respostas fornecidas pela CBE podem enviar e-mail para 
atletasesgrima@gmail.com. 

 

   
  

http://www.esgrimistas.com.br/Of%C3%ADcio_resumido.pdf
http://www.brasilesgrima.com.br/arquivospdf/2018/Of_2018_013_01_16_EPDs_Esclarecimentos.pdf
http://cbesgrima.org.br/projetos-lei-agnelo-piva/
https://www.paypal.com/br/cgi-bin/webscr?cmd=_flow&SESSION=MnHLVmhv-b0hnjE6t_NJtPRM7uRcjROWFtECcTdO52ekWibPNkhvl1fdobm&dispatch=5885d80a13c0db1f8e263663d3faee8dc3f308debf7330dd8d0b0a9f21afd7d3&rapidsState=Donation__DonationFlow___StateDonationBilling&rapidsStateSignature=f63e5dad191b1e1cf904842e7c8c76f1c649f255


   
 

 

 

   

 

Palavra do Presidente 

 

A organização da esgrima 

 
Olá! Hoje falarei um pouco sobre a organização da esgrima no Brasil e no mundo e 
do papel da Associação Brasileira de Esgrimistas (ABE) nessa organização. 
 
O Comitê Olímpico Internacional (COI) surgiu em 1894, ano em que Pierre de 
Coubertin funda o Movimento Olímpico moderno, promovendo o renascimento dos 
Jogos Olímpicos antigos. O COI é a autoridade suprema do Movimento Olímpico e o 
responsável pela organização dos Jogos Olímpicos. 
 
Os primeiros Jogos Olímpicos modernos foram realizados em Atenas, na Grécia, no 
ano de 1896, tendo a esgrima como uma das cinco modalidades que integraram esse 
evento. 
 
 

  



   
 
Mais adiante, em 1913, nasce a Federação Internacional de Esgrima (FIE), entidade 
responsável pela regulamentação, administração e governança da esgrima em nível 
internacional, bem como organização de campeonatos mundiais. A FIE é a entidade 
máxima na hierarquia da esgrima e é quem determina as regras do combate, qual 
material deve ser usado, como será a arbitragem das competições, o tamanho das 
pistas, etc. 
 
O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) foi fundado em 1914 e é a entidade responsável 
pelo desenvolvimento e promoção do Movimento Olímpico no Brasil. É o Comitê 
Olímpico que redistribui a verba da Lei Agnelo Piva, principal fonte de recursos para a 
esgrima, e que convoca as delegações dos Jogos Odesur, Jogos Panamericanos e 
Jogos Olímpicos. 
 
A Confederação Brasileira de Esgrima (CBE) foi fundada em 1927 e é a responsável 
pela regulamentação, gestão e governança da esgrima no Brasil, além de ser a 
responsável pela seleção de esgrima nacional e pela organização de competições no 
país. 
 
As federações (São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Paraná) são 
formadas pelos clubes e academias e são as responsáveis pelo esporte em nível 
estadual e pela organização de competições estaduais. As Federações terão direito a 
voto na Assembleia Geral da CBE. 
 
A Comissão dos Atletas é o órgão da CBE formado por esgrimistas (Pierre Souza, 
florete; Karina Lakerbai, sabre; e Paulo Murray, espada), que faz a comunicação 
entre atletas e CBE e também tem direito a voto na Assembleia Geral. 
 
Há, também, a Associação Brasileira de Esgrimistas (ABE), que tem o objetivo de 
representar os esgrimistas brasileiros e de desenvolver a esgrima no Brasil. Formada 
por atletas em atividade, a ABE completa 10 anos em 2018 e vem atuando através 
realização de competições, pedindo transparência do uso de recursos públicos pela 
CBE, gerindo o projeto Mosqueteiros de Paraisópolis e atuando em conjunto com a 
Comissão dos Atletas da CBE para buscar melhores resultados para a esgrima 
brasileira.  
 
Conheça o trabalho da ABE! Estamos com as portas abertas para aqueles que 
querem colaborar com nossos projetos e apresentar novas ideias. Atualmente, 
compõe a diretoria da ABE os atletas Henrique Rochel (este que escreve), diretor 
presidente; Pierre Souza, diretor administrativo, além de presidente da Comissão de 
Atletas da CBE; e Evandro Paradela, Diretor Financeiro. 

 

Henrique Rochel, Floretista e Presidente da Associação Brasileira de 
Esgrimistas (ABE) 

  
1<https://www.olympic.org/about-ioc-institution>. Acesso em: 19 fev. 2018. 

   
  

https://www.olympic.org/about-ioc-institution


   
 

 Contato  

   
 A Associação Brasileira de Esgrimistas é mantida graças à contribuição social de 

seus atletas. O valor é de R$100,00 (cem reais) por ano. Acesse aqui para saber sua 
situação ou escreva para o endereço de e-mail abaixo: 

 

   
 

 

 

   
 

 

 

   
 

http://www.esgrimistas.com.br/atletas

